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Deze legislatuur is halfweg. Her en 
der (vooral dan in de media) worden 
evaluaties gemaakt. Wij stellen in dit 
magazine met veel plezier een aantal 
nieuwe realisaties voor. 

Projecten die het beeld van onze ge-
meente ten goede veranderen én een 
N-VA-stempel dragen. Maar ook kleine 
ingrepen die maken dat Malle netter, 
veiliger en kleurrijker wordt. Ik denk 
daarbij aan de nieuwe beheersover-
eenkomst voor het onderhoud van park 
De Renesse, waardoor de biodiversiteit 
in de groene long in het centrum van 
Oostmalle kan blijven groeien. De 
aanleg van een veilige oversteekplaats 
voor zwakke weggebruikers over de 
drukke Antwerpsesteenweg ter hoogte 
van het Paalstraatje is voor vele (ouders 
van) fietsende schoolkinderen een 
absolute noodzaak. 

Het was tijdens de laatste campagne 
dan ook één van de prioriteiten van de 
N-VA. U ziet, wij blijven bezig. En het 
beste moet dan nog komen!

HET BESTE MOET
 NOG KOMEN

SOFAGESPREK MET JOHAN VAN 
OVERTVELDT
N-VA Malle richt op 13 november 
weer een ‘sofagesprek’ in waar wij 
alle Mallenaren op uitnodigen. 
Niemand minder dan Minister van 
Financiën Johan Van Overtveldt en 
Kamerlid Valerie Van Peel brengen 
u een stand van het land: hoe zit 
het nu écht met de tax shift? Gaat 
de Vlaming erop vooruit?  

GRATIS VAT!
Herinnert u zich nog ons munten-
spel op de braderij? Via munten kon 
u bepalen waaraan we een finan-
ciële gift zouden geven. Na telling 
bleek een gratis vat de voorkeur te 
krijgen. Laat dit een extra stimulans 

zijn om aanwezig te zijn op ons 
sofagesprek aangezien iedereen een 
aantal consumpties naar keuze zal 
krijgen. 

Plaats van afspraak: 13 november 
om 19.30 uur in de Kasteelhoeve, 
Kasteellaan 81, 2390 Westmalle.

Herbert Van Oostveldt, 
voorzitter N-VA Malle

Dave Hermans,
N-VA Malle

De zomer ligt alweer achter ons. N-VA Malle nam deel aan verschillende 
evenementen zoals het paapgooitornooi, de 11 juliviering in de Renesse, 
125 jaar brandweer en de Braderij van Westmalle. Veel gelegenheden die 
u heeft aangegrepen om vragen te stellen. Stuk voor stuk terechte vragen, 
want de verandering begint zich duidelijk te manifesteren. Als politieke 
partij zijn wij er om u van antwoord te dienen.

Blijf op de hoogte met N-VA Malle

Sofagesprek met minister van Financiën Johan 
Van Overtveldt en Kamerlid Valerie Van Peel

Vrijdag 13 november, 
19.15 uur, Kasteelhoeve  
(Kasteellaan 81, Westmalle)



www.n-va.be/mallemalle@n-va.be

Het feestelijke openingsweekend van het Huis van 
het Kind was een schot in de roos. Veel volk, toffe 
workshops, muzikaal en jong geweld! 

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband 
tussen verschillende organisaties met een lokaal 
aanbod voor gezinnen en/of kinderen en jongeren. 
Je kunt er terecht voor opvoedingsondersteuning, 
preventieve gezondheidszorg, informatie, advies en 
begeleiding. Voorlopig thuis in ons ‘Huis’ zijn Kind 
en Gezin, de Speelbabbel, Pinkeltje, Opvoedingspunt, 
Kraamzorg Landelijke Thuiszorg, Familiehulp en 
Landelijke Kinderopvang.

N-VA-schepen en OCMW-voorzitter Wouter Patho is 
enorm fier dat gemeentelijke diensten en bevoorrech-
te partners elkaar gevonden hebben en er samen voor 
zorgen dat Malse gezinnen hulp -en dienstverlening 
op maat kunnen krijgen.  “Ons huis van het kind 

krijgt een extra waarde door de aanstelling van een 
11-jarige peter en de keuze om kinderrechten centraal 
te stellen in de dagelijkse werking”, aldus Wouter.

Babyborrel Huis van het Kind was topper!

In het oog van de storm

Uw geduld wordt beloond!

Wie al eens door het centrum van Westmalle rijdt, heeft het al ge-
merkt. Een aantal grootschalige bouwprojecten komt stilaan in een 
eindfase. Schepen van Ruimtelijke Ordening Paul Van Ham spreekt 
over een succesverhaal. 

De gloednieuwe projecten, zoals de Maalberg en 
groepspraktijk Ganzenkuil, worden gekenmerkt 
door specifieke materiaalkeuze en bouwstijl en zijn 
van de hand van creatieve en ruimdenkende archi-
tecten.

Het gaat telkens om aandachtstrekkers die het beeld 
van het centrum van Westmalle fundamenteel zul-
len veranderen. 

De bestuursmeerderheid maakt daarnaast ook werk 
van de ontwikkeling van een project in het centrum 
van Westmalle, samen met een privépartner. 

De plannen 
hebben een 
aantal jaren 
in de kast gelegen maar worden opnieuw bekeken. 
Net zoals project de Notelaar in het centrum van 
Oostmalle, willen we op middellange termijn starten 
met de ontwikkeling van een project dat publieke 
functies en woonfuncties combineert. 

We gaan die gelegenheid aangrijpen om ook het 
gebied rond het Bergplein op te waarderen.

Nieuwe projecten geven glans aan 
centrum Westmalle

Een krantenartikel over de verhuis van een moeder 
met kind voor de opvang van vluchtelingen deed heel 
wat stof opwaaien. Ook de nationale media vonden 
de weg naar Malle.  Voor een laatste keer komt N-VA 
Malle terug op deze gebeurtenissen. Schepen van So-
ciale Aangelegenheden en OCMW-voorzitter Wouter 
Patho reageert op de vele ongenuanceerde reacties.

HOE ZIT DE VORK DAN WEL AAN DE STEEL? 
Wouter Patho: “De mevrouw in kwestie zocht in 
juni hulp bij het OCMW. Zij vroeg noodopvang. 
Het OCMW van Malle had op dat ogenblik geen 
doorgangs-of crisiswoningen meer ter beschikking 
en stelde de vraag aan Fedasil (de federale overheids-
dienst die instaat voor de opvang van asielzoekers) 
om haar onder te brengen in een vrijstaande woning 
van het LOI (Lokaal Opvang Initiatief). Dit in afwach-
ting van een nieuwe woning. Zo kwam mevrouw 
tijdelijk terecht in een woning van Fedasil. In juli 
brak de opvangcrisis uit en moest Fedasil al haar 
woningreserves aanspreken. Zo ook de woning waar 
mevrouw verbleef. Het OCMW van Malle heeft me-
vrouw direct onderdak kunnen bieden in een nieuw 
onderkomen. De persoon in kwestie is dus nooit ‘op 
straat gezet’. Alle stappen werden in overleg met haar 
gezet. Mevrouw en haar kindje worden goed begeleid 
door de medewerkers van het OCMW. Zij hebben 
hun intrek genomen in een sociale woning. 

JE HEBT JE GESTOORD AAN DE VELE HARDE  
REACTIES?
Zeker, de reacties waren veelal ongenuanceerd en 
vertrokken vanuit absolute onwetendheid. Dit is geen 
verhaal van wij tegen zij, noch van meer of minder 

kansen. Al helemaal niet van voor-
rang geven of achteruit steken. Dit is 
het leven zoals het is in crisisopvang. 

Crisismomenten zijn echt niet van de poes, 
ik heb dan ook heel veel respect en begrip 
voor de dame. Net zoals ik dat heb voor de 
andere Mallenaren die in een gelijkaardige 
situatie terechtkomen. Maar laat me wel 
wezen; wij zetten niemand in de kou!

“De vrouw in kwestie werd nooit ‘op 
straat gezet’. Ze werd steeds goed 
begeleid en verblijft nu in een sociale 
woning. Wij zetten niemand in de 
kou!” - Wouter Patho, OCMW-voorzitter

Paul Van Ham, 
schepen van Ruimtelijke Ordening

Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, liefst 
in de eigen woonomgeving. In overleg met de seniorenraad en de 
raad voor mensen met een handicap werd een aansluitende wan-
delroute van twee kilometer gerealiseerd. Die moet voetgangers 
in staat stellen om zelfstandig hun doel (winkel, arts, scholen, 
gemeentehuis) te bereiken.

De voetgangerscirkel is uniek in zijn soort en werd daarom ook 
met de  nodige luister geopend. Schepen van Senioren Mieke 
Vermeyen stelde tijdens de officiële openingstocht vanuit een 
rolstoel vast dat het kleinste obstakel echt wel een probleem is 
voor de gebruiker van een rolstoel,  
rollator of kinderwagen.

Voetgangerscirkel Westmalle ‘ingelopen’

Mieke Vermeyen, 
schepen van Senioren

Door een geschil tussen aannemers werd de start van de werken in de Onze Lieve Vrouwstraat en omgeving nodeloos 
uitgesteld. N-VA-schepen van Ruimtelijke Ordening Paul Van Ham dankt de buurtbewoners voor hun geduld en begrip. 
"Op 9 november start firma Rega nv met de afwerking van de weg- en rioleringswerken in de Onze Lieve Vrouwstraat en omgeving. Zij 
starten met het deel Onze Lieve Vrouwstraat vanaf Herentalsebaan richting het kruispunt Oude Meirstraat. Daarna wordt de verdere 
wijk aangepakt. De afwerking van de werken is voorzien voor eind 2016. Tijdens de werken is in de volledige wijk enkel plaatselijk ver-
keer toegelaten. We beseffen heel goed dat dergelijke werken een impact hebben op de omgeving. Het zal er druk worden! Maar geloof me, 
uw geduld wordt beloond!"



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Sterk grenzenbeleid Enkel échte vluchtelingen

Harde aanpak
mensenhandel

Europese
buitengrenzen
versterken

Werken aan 
structurele
veiligheid in 
herkomstlanden

Meer en betere 
opvang in de regio
van herkomst

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

Pushbacks
naar veilige
havens

Vluchteling

= opvang voor wie vlucht 
voor oorlog en vervolging

Economische migrant

Grondige screening 
op terroristen en 
criminelen

Bed Bad Brood

Negatieve beslissing

Terugkeer enige optie

Grenzen aan
gastvrijheid

Vrijwillig als het 
kan, gedwongen 

als het moet

=
Geen opvang van:

N-VA pakt vluchtelingencrisis 
menselijk en eerlijk aan

De N-VA vraagt:

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:


